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Installationsanvisning, skötsel Garantivillkår PureLoc 



1. Generelle retningslinjer

PureLoc är ett LVT golv för användning i hemmiljö och som är producerat i enlighet med normen EN 649. 

PureLoc Pro kan användas i både hem- och offentlig miljö, såsom butiker, hotellrum…

 PureLoc lämpar sig inte för utomhusinstallationer, solfyllda rum, solarium eller bastu. Vi rekommenderar inte heller att 
produkten installeras i rum som saknar temperaturkontroll. Undvik att golvytan blir utsatt för långvarigt direkt solljus. 
Extrem solpåverkan, hetta, och stora temperaturvariationer kan förorsaka skada.

 Största rekommenderade sammanhängande golvyta är 15 x 15 m. En expansionsprofil måste användas i dörröppningar 
och/eller om området är längre/bredare än 15 m. Det är viktig att ha 5 mm avstånd till vägg runt hela golvytan, också 
runt stolpar, rör, trösklar osv.

PureLoc är kompatibel med golvvärme och golvkylsystem förutsatt att golvets yttemperatur inte överstiger 27 °C. För 
elektriska golvvärmesystem råder vi att inte överstiga effekten 60 W/m2.

2. Preparering

2.1 Verktyg, tillbehör

Mattkniv med rakt blad, penna, vinkellinjal, tumstock/måttband och 
avståndskilar.

2.2 Undergolvet

    Noggrann preparering av undergolvet är viktigt för att uppnå utmärkt resultat.  
    Om undergolvet är grovt eller ojämnt kan detta orsaka genomslag av ytstruk 
    turen som blir synlig på den nya golvytan. Detta kan förorsaka slitage i de höga  
    punkterna och/eller hack i de låga punkterna.

    Arbetsområdet ska rengöras och alla rester som potentiellt kan skada den fär 
    diga installationen ska avlägsnas. 

    Undergolvet ska vara hårt, jämnt och torrt. Undergolvet ska också vara rent och  
    eventuella rester av gips, målfärg, olja, fett och sprickor avlägsnade.

Golvbeläggning av textil och nålfilt ska avlägsnas.

Max. avvikelse: 3 mm per 1 m. Om registrerad avvikelse är större, ska undergolvet jämnas ut med en speciellt 
ämnad fyllnadsmassa eller utjämningsmassa.

Undergolvet ska kontrolleras för fuktproblem. Om det är fuktigt ska fukten avskärmas före installation.

Ett undergolv av keramiska plattor med fogar > 4 mm breda och/eller > 2 mm djupa ska jämnas ut genom att 
använda en utjämningsmassa i fogarna.

PureLoc kan installeras på betong, kakel, trä samt på de flesta andra golvbeläggningar med hård yta, förutsatt 
att den existerande ytan är jämn eller kan jämnas ut.

Max. fuktinnehåll på cement/betonggolv är 75 % RH vid min. 20 °C (max. 3,0 CM %). Trots att PureLoc inte 
påverkas av fukt, kan överdriven fuktmängd medföra mögel och svampproblem.

Vi rekommenderar att endast använda BerryAlloc VinTec underlag, spesialdesignat för installation under Pure-
Loc, för att:

• reducera steg- och rumljuden,

• öka installations- och gångkomforten.

             (1/4)

Clean, dry
even , hard



1. Installera produkten från vänster till höger, tvärs över rummet. Placera golvplattan med låslisten vänd ut mot rum-
met. Du bör hålla ett avstånd på 5 mm till väggar och andra vertikala fasta punkter under installation. Detta ger 
golvplattorna möjligheten att utvidga sig och krympa ihop på ett naturligt sätt.

2. Placera kortsidan på nästa golvplatta i låslisten på den redan installerade golvplattan. Håll golvplattan i vinkel och 
sänk ned golvplattan i horisontalt läge. Var noggrann med att ha en perfekt kortsidekoppling. Fortsätt med de 
nästa golvplattorna på samma sätt tills det kvarstår endast en golvplatta.

3. Lägg radens sista golvplatta med dekorsidan upp och låslisten vänd mot väggen. Kortsidan ska vara 5 mm från väg-
gen. Markera stället där golvplattan ska skäras. Gör ett snitt i golvplattan på dekorsidan med hjälp av en mattkniv. 
Bryt av den överskjutande delen och installera den på samma sätt som de föregående golvplattorna.Legg det siste 
gulvpanelet i raden med dekorsiden opp og låselisten mot veggen. Kortsiden skal være  
5 mm fra veggen. Marker stedet der gulvpanelet skal tilskjæres. Lag et snitt i gulvpanelet på dekorsiden ved hjelp 
av tapetkniven. Knekk av den overskytende delen og installer det på samme måte som de foregående gulvpan-
elene.

4. Første panel på andre rad 
Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm når du starter på neste rad. Bruk, om egnet, den avkuttede 
delen av gulvpanelet fra forrige rad. Dersom den ikke er egnet kan du kutte et nytt gulvpanel i to. Plasser det 
avkappede gulvpanelet i vinkel i låselisten til foregående rad og vinkle det ned.

2.3 Acklimatisering

    Lagra golvplattorna i rumtemperatur i minimum 48 timmar innan förpackningarna  
    öppnas och installationen påbörjas. Stapla dem plant på monteringsstället med dekor 
    sidan upp. Idealisk inomhustemperatur vid acklimatisering är 18-25 °C, också under  
    installation.

    Kontrollera före installation att levererade golvplattor är felfria. Defekta golvplattor  
    som har modifierats eller installerats kan inte reklameras.

    Blanda och installera golvplattor från flera olika förpackningar för att minimera skug 
    gvariationer. Detta ger en mer naturlig golvyta.

    PureLoc ska installeras flytande, dvs. golvytan ska kunna röra sig fritt i alla riktningar

    med tillräckligt avstånd till väggar eller andra fasta punkter. PureLoc ska inte skruvas

    eller spikas till undergolvet.

3. Installation

Kontrollera golvplattorna för eventuella synliga defekter före installationen påbörjas!

Mät rummet noggrant för att uppnå en balanserad planlösning. Genom att göra detta är du kapabel till att avgöra 
om även den första raden måste kapas på bredden. Den första och sista raden bör inte vara smalare än 5 cm. Om 
golvplattorna i den första raden inte behöver kapas på bredden är det oavsett nödvändigt att skära av långsidans 
spont

så att en ren, solid kant är vänd mot väggen.

Överväg att ta vara på några golvplattor för eventuella framtida reparationer.

Det rekommenderas att golvplattorna installeras i samma riktning som inkommande ljus från fönster.
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5. Placera kortsidan på nästa golvplatta i låslisten på den föregående golvplattan i samma rad. Håll golvplattan i vinkel 
och sänk den ned i horisontalt läge. Se till att långsidans spånt är placerad i låslisten på föregående rad.

6. Lyft golvplattan en aning och skjut samtidigt försiktigt långsidans spånt in i låslisten på föregående rad och sänk ned 
den. Fullfölj hela raden på samma sätt.

4. Slutföring

Använd alltid tillbehör som är anpassat PureLoc för perfekt resultat.

5. Åtgärder vid användning

För att bevara golvet i gott skick är det viktig att placera en dörrmatta av god kvalitet i ingångspartier, tillräckligt stor för 
att absorbera smuts från skor (sand, sten…).

Förse möbelben och andra tunga föremål med filttassar för att undvika repor. Använd inte gummimattor.

Använd mjuka plasthjul på kontorstolar.

6. Rengöring av golvet

Dammsug eller använd våtmopp. Använd vid behov en blandning av rent vatten och milt syntetiskt rengöringsmedel, eller 
golvrengöringsmedel för hushåll. Skölj grundligt och torka upp restvatten. OBS: Golvet kan upplevas halare när det är vått.

Fläckar, märken och spill bör torkas upp så fort som möjligt.

Använd inte aceton eller klorerat lösningsmedel. Använd inte vax eller lackförsegling.

7. Garantivillkår

Garanti för första användare

PureLoc golvplattor garanteras mot alla produktionsrelaterade fel under normal användning från köpdatum för den ur-
sprungliga kunden. 

Garantin täcker all onormal försämring av produkten om installation och skötsel av PureLoc har gjorts i enlighet med 
instruktioner som är tillhanda.

Vid produktfel ersättes defekta PureLoc golvplattor med motsvarande eller liknande golvplattor med samma kvalitet 
baserat på existerande produktsortiment vid reklamationstidpunkt.

Garantin täcker inte ekonomisk ersättning eller arbetskostnader som krävs i förbindelse med byte av golv.

Garantin täcker inte:

• Normalt slitage

• Mekaniska skador eller förändringar i produkten p.g.a. installationsfel
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• Olyckor, fel användning eller missbruk av produkten

• Skador förorsakade av fel rengöring eller användning av fel rengöringsmedel

• Skador förorsakade av tunga stolar eller andra möbler: Kom ihåg användning av filttassar under möbelben för att min-
imera möjligheten för repor och märken i ytan

• Skador från sand och smuts: Kom ihåg användning av dörrmattor i ingångspartier för att förhindra att smuts kommer på 
golvytan

• Repskador

För ytterligare information: www.berryalloc.se 

8. Juridisk information

Detta dokument presenterar den allmänna installationsanvisningen baserad på senast tillgänglig information. För bästa 
resultat och garantigiltighet, ska dessa anvisningar noggrant följas.


